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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínku k návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným 

úložištěm radioaktivního odpadu. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k § 2 odst. 1 

V ustanovení § 2 odst. 1 navrhujeme následující doplnění: 

„V řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivního 

odpadu v podzemních prostorech se použije § 4 a následující zákona o geologických pracích obdobně jako 

u stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů. 

Odůvodnění: 

Je třeba předejít sporu, zda žádost má obsahovat písemný souhlas vlastníků dotčených pozemků (platí pro 

ložiska nevyhrazených nerostů). V případě hlubinného úložiště lze totiž očekávat, že tyto souhlasy nebude 

možné od všech vlastníků získat. 

Tato připomínka je zásadní.  

2. Připomínka k § 8 odst. 2 

V ustanovení § 8 odst. 2 navrhujeme v druhé větě následující úpravy: 

„Dotčená obec se vyjádří může vyjádřit k obsahu zveřejnitelné části dokumentace pro povolovanou činnost 

do 90 dnů od obdržení výzvy žadatele o povolení k umístění úložiště.“. 

Odůvodnění: 

Není ošetřeno, co se bude dít, pokud se obec ve stanovené lhůtě nevyjádří. Proto je navrhováno, aby možnost 

vyjádřit se byla fakultativní. Nelze zveřejnit všechny podklady, např. „Analýzu potřeb a možností zajištění 

fyzické ochrany“ v souladu se zákonem o utajovaných informacích, dále například bezpečnostní analýzy, které 

by mohly být návodem pro teroristy. Problém lze vidět i u Programu systému řízení (GDPR,...), který je navíc 

důvěrnou záležitostí společnosti. 

Tato připomínka je zásadní.  
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